מגדל אור
מי אנחנו
מגדל-אור הינה יצרנית ,יבואנית וספקית ציוד וגופי תאורה .ממוקמת בקרית
ביאליק ומשמשת כמפיצה מורשה של מגוון חברות תאורה מכל העולם.
במשך השנים הרחיבה מגדל-אור את היצע המוצרים באמצעות שיתופי פעולה
אסטרטגיים עם יצרנים מארצות הברית ,אירופה והמזרח הרחוק.
מגדל-אור מספקת ללקוחותיה פתרונות תאורה מתקדמים בטכנולוגיית LED
וחולקת את מומחיותה בתחום טכנולוגיית ה  LEDעם לקוחותיה וספקיה בארץ
ובחו"ל.
מגדל-אור ,שהתאגדה בשנת  2005כוללת  4מוקדי פעילות מרכזיים ,בישראל
(חברת האם) ,אסיה ,ארה"ב ואירופה
מגדל-אור מנוהלת ע"י צוות הנהגה שצמח מהתחום הטכני.
מנכ"ל בעל  30שנות ניסיון בתחום הנדסת התאורה.
סמנכ"ל שיווק ופתוח עסקי ,שמגיע מתחום המיקרואלקטרוניקה ,בעל ניסיון
של  25שנה ,מהם  5שנים ממוקם בארה"ב.
מנהל תחום יבוא  /יצוא בעל ניסיון של  20שנה בתחום התאורה ,מהם  6שנים
במזרח הרחוק.
באמצעות השימוש בכל משאבי החברה ,עובדיה וצוות ההנהלה בארץ
ובחו"ל מספקת החברה שירותים ופתרונות יצירתיים ,משולבים בפתרונות
תאורה קונבנציונליים וחדשניים כאחד.

"מגדל-אור" לפתרונות תאורה וטכנולוגיות
 LEDמתקדמות.
מפעל ומשרדים :הנס מולר  ,37ק .ביאליק
טל04-8525244 .

פקס04-8525245 ,

Email: office@migdal-or.org

www.migdal-or.org
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Lighting Engineering LTD.

Who we are:
Migdal-Or is a manufacturer, importer and supplier of equipment
and fixtures. Located in Kiriat Bialik and serves as an authorized
distributor of a variety of lighting solution all over the world.
Over the years Migdal-Or expanded product offerings through
strategic partnerships with manufacturers from United States,
Europe and Far East.
Migdal-Or provides its customers with advanced lighting LED
technology, sharing its expertise in LED technology with customers
& suppliers (in Israel & abroad).
Migdal-Or, incorporated in 2005. includes four activity centers: in
north Israel, Haifa (Headquarter), Asia, USA and Europe
Migdal-Or is managed by a leadership team with technical
experience.
CEO has 30 years of experience in lighting engineering,
Vice President of Marketing and Business Development, comes
from microelectronics field, has 25 years of experience, five years
located in U.S.
Director of import / export, has 20 years of experience in lighting
industry, six years located in the Far East.
By using all resources, its employees & management team (in
Israel and abroad), the company provides services and creative
solutions, combined with conventional & innovative lighting
solutions
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